اللوائح الداخلٌة
وفقا للفقرة  1من القانون العام لعقود االيجار

وتتمثل أهمٌة هذه اللوائح الداخلٌة فً حماٌة الخصوصٌة الفردٌة ،وفً الفصل بٌن مصالح المستأجرٌن فٌما
بٌنهم ،وبٌنهم وبٌن المالكة ،وتنظٌم استخدام ألسام المبنى والمرافك ذات االستخدام المشترن .هذه اللوائح
الداخلٌة لابلة للتغٌٌر أو االستكمال أي ولت .لن تتأثر بها اللوائح األحكام المانونٌة أو المحلٌة.

أ.

أحكام عامة

.1

ٌنتظر من جمٌع النزالء أن ٌتصرفوا بنظام وهدوء والتأللم فً إطار مجتمع سكنً جٌد .ولذلن ٌجب أن تتراجع المصالح الشخصٌة إذا كانت
ستتسبب فً التأثٌر على المصالح المشروعة للنزالء اآلخرٌن.
ٌجب على المستأجر التعامل بعناٌة مع العمار المؤجر ،وتنظٌفه وتهوٌته و تدفئته بشكل كاف.

.2

ال ٌجوز إجراء أي تغٌٌرات على العمار المؤجر ومرافمه إال بموافمة خطٌة من المالكة ( .انظر األحكام العامة لعمود اإلٌجار الفمرة .)6
وألسباب تتعلك بالبرٌد ٌجب وضع الفتات تحمل األسماء على الجرس وصندوق البرٌد والشمك فً األماكن المخصصة لذلن .وضع الفتات
إضافٌة ٌتطلب موافمة خطٌة من المالكة.

.3

ٌجب إخطار المالكة على الفور بأي أضرار تلحك بالعمار المؤجر أو بمرافمه.
تمع على عاتك المستأجر مسئولٌة الحفاظ على المساحات المؤجرة خالٌة من الموارض أو التخلص منها على نفمته الخاصة.
ال ٌجب إٌماف التدفئة أثناء فترة الصمٌعٌ .تحمل المستأجر مسئولٌة أي أضرار تمع بسبب الصمٌع.
فً حال تعرض المنزل و /أو سكانه ألخطار مباشرة ٌلتزم المستأجر باتخاذ التدابٌر المناسبة الفورٌة لتوفٌر المساعدة وتجهٌزات األمان
واإلشارات التحذٌرٌة.

.4

ٌجب تجنب إحداث أي ضوضاء تتعدي المعدل الطبٌعً (شدة صوت الغرفة) ،والتً لد تزعج المستأجرٌن اآلخرٌن فً أي ولت من الٌوم.
ممنوع إحداث أي ضوضاء مزعجة فً فترات الراحة من الساعة  13.00إلى الساعة  15.00وأٌضا من الساعة  22.00إلى الساعة
 .7.00البد من أٌماف أي عمل ٌسبب اإلزعاج فً ٌوم األحد وأٌام العطالت الرسمٌة.
ٌنبغً مراعاة فترات الراحة بصفة خاصة أثناء المٌام باألعمال المنزلٌة بواسطة غسالة الصحون والمكنسة الكهربائٌة وغسالة المالبس
والمجففات إلخٌ .سمح باألنشطة التً تسبب ضوضاء مزعجة خالل أٌام العمل فمط من الساعة  7.00إلى الساعة  13.00وأٌضا من
الساعة  15.00إلى الساعة .19.00
لو تعرض أحد سكان المنزل لمرض شدٌدٌ ،جب على بالً السكان مراعاة ذلن بشكل خاص.
ٌجب إخطار السكان اآلخرٌن باالحتفاالت ألسباب خاصة ،طالما أنها ستؤثر على فترات الراحة.

.5

ٌحظر تخزٌن والعمل بأغراض أو سوائل لابلة لالشتعال أو ذات رائحة كرٌهة أو مثٌرة للغبار ( الصبغات ،البنزٌن ،وغٌرها) داخل المنزل
أو على أرض العمار.

.6

غٌاب المستأجر لفترات طوٌلة ال ٌعفٌه من التزاماته.

.7

ممنوع االحتفاظ بحٌوانات ألٌفة داخل العمار المؤجر إال بموافمة خطٌة من المالكة .الموافمة لابلة لإللغاء فً أي ولت.

.8

ٌجب ترشٌد استهالن الكهرباء والماء فً الغرف المشتركة.
ب) أرض العقار والمنزل
.1

ٌجب إخالء جمٌع مداخل المنزل والطرلات وممرات السٌارات لحاالت الطوارئ.

.2

ٌجب عدم ركوب الدراجات والدرجات النارٌة على أرض العمار ،بل ٌتم دفعها.

.3

أماكن االنتظار الموجودة على أرض العمار مخصصة فً الممام األول لمستأجري الشمك فً هذه المنازل .ال ٌحك المطالبة بمكان
انتظار.
ال ٌسمح بإٌماف الكرفانات والممطورات والمركبات التً لم تعد صالحة للمٌادة فً أماكن االنتظار هذه.
ال ٌجوز اٌماف المركبات فً الباحات وغرف المعٌشة واألسطح والدرج والردهات وممرات المبو.
ال ٌسمح بغسل المركبات على أرض العمار.

.4

ممنوع نصب هٌاكل الخٌام فً المناطك المشتركة.

.5

تمع على عاتك المستأجر مسئولٌة تنظٌف وإزالة األعشاب الضارة من أرض العمار والمداخل والباحات بالتبادل األسبوعً .وٌضاف
إلى ذلن أٌضا كل المٌسونات واأللبٌة وأٌضا األرصفة المتاخمة .تمع على عاتك المستأجر أٌضا مسئولٌة إخالء أرض العمار والباحات
واألرصفة المتاخمة من الثلوج والجلٌد وفما للموانٌن المحلٌة لمدٌنة فٌلهلمسهافن.
ٌتم التبادل ٌوم السبت على التوالً فً الساعة 12.00
ٌحك للمستأجرٌن إسناد هذه األعمال لطرف ثالث على نفمتهم الخاصة.
المالكة لها الحك فً وضع جدول تنظٌف.

.6

توجد حاوٌات للممامة تحت تصرف المستأجرٌن للتخلص من النفاٌات.
تمع على عاتك المستأجر مسئولٌة االستعالم عن التخلص من الممامة والتخلص من النفاٌات الشخصٌة وفما لموانٌن التخلص من
الممامة لمدٌنة فٌلهلمسهافن.
إذا كان هنان مكان مشترن لحاوٌات الممامة مخصص لعدة منازل ،فعلى جمٌع المستأجرٌن تنظٌف هذا المكان بالتبادل األسبوعً.
ٌحك للمستأجرٌن إسناد هذه األعمال لطرف ثالث على نفمتهم الخاصة.
المالكة لها الحك فً وضع جدول تنظٌف.

.7

لحماٌة جمٌع المستأجرٌن من السطو والسرلة ،بصفة خاصة للحفاظ أٌضا على الغطاء التأمٌنًٌ ،جب إبماء األبواب األمامٌة مغلمة فً
المنازل بدون نظام إلفال آلً من شهر أبرٌل وحتى شهر سبتمبر من الساعة  22.00وحتى الساعة  5.00وفً بالً الشهور من
الساعة  21.00وحتى الساعة  .6.00كل مستأجر ٌدخل وٌغادر المنزل فً هذه األولات ،مسؤول عن االمتثال لهذا الحكم.
المستأجرون مطالبون بغلك األبواب األمامٌة بالتبادل األسبوعً.
ٌحظر إبماء األبواب المؤدٌة لداخل المنزل مفتوحة لفترات طوٌلة.
المالكة لها الحك فً وضع جدول للغلك.

.8

فً حال تخصٌص جزء من الحدٌمة ٌلتزم المستأجر باالعتناء بها والحفاظ علٌها .التغٌٌرات فً شكل االستخدام وإزالة المزروعات
الحالٌة تتطلب موافمة المالكة ،ولد ٌطلب منها هذا للمصلحة العامة.

بناء مرافك هٌكلٌة ( غرف للمعدات ،أسوار ،مماعد للجلوس ،وكسوها ،واأللعاب ،وصنادٌك الرمال ،وغٌرها) تتطلب موافمة المالكة.
.9

إذا كان هنان فً أرض العمار صندوق رمال لألطفال الصغار ،فإن مسئولٌة نظافة صندوق الرمال وما حوله تمع على عاتك
الوالدٌن.
ٌنبغً إبماء الحٌوانات األلٌفة بعٌدا عن صندوق الرمال .وإذا تلوثت الرمال ٌجب أن ٌموم المسؤول عن الحٌوان باستبدال الرمال.

 .10ال ٌسمح بتركٌب هوائٌات فردٌة بجوار أجهزة االستمبال المثبتة من لبل المالكة إال بإذن من المالكة.
ج) الدرج ،الردهة ،القبو
ٌ .1جب أن ٌموم السكان فً كل طابك بتنظٌف الدرج والمنصات ودرابزٌن الدرج ونوافذ الدرج والردهة ومدخل المنزل والباب
األمامً ( بما فً ذلن الزجاج) فً الطابك األرضً بالتبادل األسبوعًٌ .نبغً أن ٌموم المستأجرون فً الطابك العلوي بتنظٌف الدرج
العلوي .لو كان هنان مصعد فً المنزلٌ ،جب أن ٌنظفه جمٌع المستأجرٌن بالتناوب.
ٌجب أن ٌنظف المستأجرون ردهات المبو ودرج المبو وغرفة الغسٌل وغرفة التجفٌف بالتبادل األسبوعً.
النفاٌات غٌر المعتادة ٌنظفها المستأجرون المتسببون بها.
المالكة لها الحك فً وضع جدول تنظٌف.
 .2ال ٌجب فتح النوافذ فً المبو ،ونوافذ الطابك السفلً والدرج أثناء فصول السنة الباردة والسٌما فً الصمٌع إال للتهوٌة لفترة وجٌزة.
ٌجب غلك نوافذ السمف أثناء المطر والعواصف.
 .3ال ٌجوز وضع أغراض عند درج المنزل والطابك السفلً والمبو وغٌرها من األماكن المخصصة لالستخدام المشترن لجمٌع
السكان ،وٌجب أن تظل خالٌة باعتبارها طرٌك للهروب.
 .4غٌر مسموح لألطفال باللعب عند الدرج.
 .5ال ٌجوز جلب الدرجات والدرجات البخارٌة وعربات الٌد إال من مدخل المبو الخارجً ( إن وجد) .وٌجب وضعهم فً لبو
المستأجرٌن أو فً الماعة المشتركة المخصصة لذلن.
 .6ال ٌجب وضع األغراض الحساسة فً المبو على األرض ،ألنه ال ٌمكن استبعاد تسرب المٌاه لفترة وجٌزة بسبب الظواهر
الطبٌعٌة .ال تتحمل المالكة أي مسئولٌة عن حدوث مثل هذه األضرار.
 .7من خالل اعطاء حك االنتفاع للغرف المشتركة ال تتحمل المالكة أي مسئولٌة عن األغراض المتروكة بها.
د) الغسيل واستخدام غرفة التجفيف
.1

ٌجب نشر الغسٌل باستخدام األجهزة المرفمة فً الفناء أو فً غرف التجفٌف .ال ٌسمح بنشر الغسٌل فً الفناء ٌوم األحد أو فً
أٌام العطالت الرسمٌةٌ .سمح لكل ساكن باالستخدام فً نطاق االستخدام الشخصً.
ٌجب أن ٌتفك السكان فٌما بٌنهم على تنظٌم استخدام غرف التجفٌف.
المالكة لها الحك فً وضع جدول استخدام.
غٌر مسموح بنشر الغسٌل بشكل مرئً من الخارج فً التراسات والشرفات واألرولة .ولٌس من الممبول تهوٌة األسرة وما شابه
ذلن من النوافذ المطلة على الشارع.

.2

ٌجب كنس غرفة التجفٌف بعد االستخدام ،وٌجب غلك نوافذ السمف وتنظٌفها إذا ألتضى األمر.

.3

لو تضمن العمار المؤجر غسالة خاصة ،ستنطبك لواعد استخدام العمار السارٌة فً اإلصدار الحالً.

ه) داخل الشقة
.1

غٌر مسموح بإلماء نفاٌات المنزل والمطبخ والحفاضات الورلٌة وفضالت المطط والمواد الملوثة الخ فً المراحٌض وأحواض
الصرف .سٌتحمل مستأجر الشمة مسئولٌة إزالة أي انسداد ٌترتب على ما سبك على نفمته الخاصة.

.2

ممنوع إنشاء وتركٌب معدات جمباز ،وأرجوحات أو زاللات أو ما شابه ذلن داخل الشمة.
ممنوع حفر ثموب فً األبواب أو النوافذ.

.3

ال ٌجب تهوٌة الشمة من جهة درج المنزل.

.4

ممنوع الشواء فً الشرفات واألرولة.

.5

ٌحظر االحتفاظ بالمواد المابلة لالشتعال بسهولة أو المتفجرات أو األغراض المابلة لالشتعال داخل الشمك أو فً الغرف
المجاورة.

بتولٌعً  /بتولٌعنا هذا نؤكد على تسلمنا اللوائح الداخلٌة مع عمد اإلٌجار.

............................
(المستأجر)

فٌلهلمسهافن ،أبرٌل 2008
ٌ JADEادا إلدارة العمارات شركة مساهمة ذات مسئولٌة محدودة

.........................
( المستأجر)

